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U na vez m ás, lam entab lem ente  con algo de re traso , en  relación con el tiem po 
en que este m odesto y sencillo boletín del G rupo E sp e ran tis ta  de Valladolid debió 
aparecer, llega a  v u estra s  m anos o a vuestro  correo electrónico u n  nuevo núm ero.

Somos conscien tes, y ello es u n a  de las c au sa s  de la  dem ora, que todos los 
que tenéis acceso a  In terne t podéis e s ta r  inform ados de las actividades que 
acontecen a  lo largo y ancho  del m undo esp eran tis ta , con antelación a  recibir 
nuestro  Boletín y con m ayor detalle y precisión, consu ltado  p a ra  ello la pág ina web 
de la Federación E spaño la  de E speran to  o la  de la  Asociación Universal de 
E speranto.

No obstan te , sabiendo que no todos los socios y lectores tienen  acceso a  este 
m oderno y asom broso m edio de inform ación y con el propósito  de que el Grupo, 
tenga, adem ás de las reun iones periódicas sem anales y de a lgún  acontecim iento 
extraordinario , algo que sirva p a ra  de a lguna m an era  seguir en  contacto  con todos, 
es por lo que seguim os en el in ten to  de que e s ta  publicación aparezca.

Los com entarios, a rtícu los y noticias que publicam os, p rocuram os, al m enos 
a  n u e s tra  m odesta  opinión, que sean  de in terés p a ra  los socios del Grupo, aunque, 
no por ello dejen de tener su  in te rés p a ra  los dem ás

En el período vacacional, como es tradicional, se celebran  las reun iones m ás 
im portantes, en tre  ellas el Congreso Nacional de E speran to  con sede en San 
Lorenzo del Escorial y el Congreso Universal de E speran to  que se desarro llará  en la 
ú ltim a sem ana  de ju lio  en la ciudad de la sirenita: Copenhague.

Como es lógico y n a tu ra l en el próxim o Boletín publicarem os, 
convenientem ente ilu strado  con fotos, el reportaje  sobre el Congreso al que 
asistam os. Feliz V erano p a ra  todos y ánim o p a ra  que el próximo curso  nos 
anim em os a p rac ticar y u s a r  el E speranto .



La pasintan 14-an de majo, sabate, la 
pordoj de la Centra oficejo de UEA malfermiĝis 
alvokante al tiuj esperantistoj kiuj tion 
dezirus, viziti la instalaĵojn de la sidejo kaj 
permesante ĝui agrablan tagon babilante kun 
aliaj, multaj fojoj, jam  konatuloj.

S-ro Gerrit Berveling prelegante pri “Laŭdo de 1'stulteco” de 
Erasmo (foto Urueña)

Mia edzo kaj mi profitis, duafoje jam, tiun okazon kaj per aviadilo flugis al 
Amsterdamo, kie ni restis en hotelo Sabate, post pli ol unuhora trajnvojaĝo, ni atingis 
Roterdamon, kaj per tramo ni iris ĝis la centra oficejo, kie ni estis ĝentile ricevataj de parto 
el la personaro de la oficejo, inter ili Osmo Buller, Clay Magalhaes kaj aliaj, kune kun la 
sekretariino de UEA Barbara Pietrzak. Ni subskribis en la akcepta libro, kaj tuj supreniris 
por partopreni kelkajn programerojn.

La malferma tago omaĝis Erasmon kaj Morariun, la unua  okaze de la 500 datreveno^ 
de la apero de la verko “Laŭdo de 1'stulteco”, la plej konata verko de la mondfama 
humanisto Erasmo. Je  12,15 h. S-ro Gerrit Berveling, akademiano kaj tradukinto de 
“Laŭdo de 1'stulteco”, komencis per la vivo de Erasmo, naskiĝinta en Roterdamo kaj kiu 
havis tre interesan kaj aktivan vivon , ĉar li, regante bonege la latinan lingvon, kaj la 
grekan kulturon,havis grandan entreprenemon kaj laborkapablon, do, li multe eldonis, 
tradukis kaj eĉ ridigis kelkajn siatempajn kutimojn, kiel la stulteco de la mondo, de la vivo 
kaj eĉ de kelkaj pensmanieroj.
S-ro Belveling surprizis nin ankaŭ per lanĉo de sia nova esperantigo el 
Erasmo "Antaŭparoloj al la Nova Testamento”.

S-ro Lionel Onet, Libroservanto de UEA, prelegis pri Tiberio Morariu, fama rum ana 
Cseh-metoda instruisto, komentante lian verkon, “Stelsemanto en la Ora Nordo”.

Ni partoprenis ankaŭ la kunsidon “Estraranoj de UEA respondas”, kie tri estraranoj 
(la Vicprezidanto, Sekretariino kaj Kasistino ĉeestis), krom la Ĝenerala Direktoro S-ro 
Buller, respondis la diversajn demandojn de la partoprenantoj.

Ni ankaŭ vidis iun filmon kaj vizitis la Libroservon, kie ni aĉetis du interesajn librojn, 
“La Arto labori kune” (festlibro honore al H. Tonkin) kie cento da amikoj de la om aĝinta 
verkis artikolojn, kaj mi fieras esti inter ili, kaj “Utila estas aliĝo” tre interesa libreto de 
Ulrich Lins. Niaflanke, ni donacis al la biblioteko de UEA la hispanan retan libron 
“Esperanto y traducción: Utopia y realidad”, eldonita de la Universitato de Valladolid kaj la 
Deputitejo de Soria (Hispanio), kiu enhavas artikolojn de la studentoj de la Doktoriga Kurso 
de la Fakultato de Tradukado de Soria dum 2009.

Laŭ nia scio, dum la tu ta  tago, la Centra Oficejo ricevis 70 vizitantojn el 14 
landoj.Vere ĝi estas tre bona okazo, krom aŭskulti interesajn prelegojn kaj vidi historiajn 
filmojn de niaj universalaj kongresoj, babili, trinkante kafon, aŭ teon kun dolĉaĵoj, ĝentile 
regalitaj de UEA, kun multaj el la partoprenantoj, inter ili kelkaj pli konataj el la hispanoj 
kiel S-roj. Branco, Zapelli, ktp.

M. Rafaela U rueña
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M onasterio de San Lorenzo de El 
Escorial

San Lorenzo de El E scorial es u n  m unicipio 
de la  C om unidad de M adrid (España), situado 
al noroeste de la  región, en la vertiente 
su ro rien tal de la  S ierra  de G uadarram a, al 
pie del Monte A bantos y Las M achotas, a  47 
km  de Madrid
Dentro de su  térm ino, se en cu en tran  el 
M onasterio de El Escorial y el Valle de los 
Caídos
El pueblo fue fundado  en tiem pos de Carlos 
III, en el siglo XVIII, y constitu ido en 
m unicipio en el siglo XIX, cuando  tuvo su  
prim er alcalde. Surgió como u n a  escisión de 
El Escorial, donde Felipe II construyó a 
finales del siglo XVI, el fam oso M onasterio.

La prim era  p iedra  del M onasterio se puso  el 23 de abril de 1563. Un año an tes, 
Felipe II empezó a  adqu irir las  tie rras  co lindantes al so lar donde se iba a  edificar el 
M onasterio, con la  in tención  de crear u n  territorio  de realengo, denom inado Real 
Sitio de El Escorial, p a ra  u so s  recreativos, cinegéticos y agropecuarios

Este ju n to  al Real Sitio fueron declarados Patrim onio de la  H um anidad por la 
Unesco el d ía 2 de noviem bre de 1984, con la denom inación  de "El Escorial, 
M onasterio y Sitio".

Desde el 21 de jun io  de 2006, su  térm ino se en cu en tra  protegido por la  Com unidad 
de M adrid como Bien de In terés C ultural, en la  categoría de Territorio Histórico o 
Sitio Histórico, figura en la  que tam bién  se incluyen los m unicipios vecinos de El 
Escorial, S an ta  M aría de la  A lam eda y Zarzalejo

Casas de O ficios. Las dos p rim eras fueron co n stru id as  por J u a n  de H errera en 
el siglo XVI y la tercera , obra  de J u a n  de V illanueva, d a ta  del siglo XVIII. 
A ctualm ente son sede de u n a  pequeña  iglesia y de diferentes instalaciones 
gestionadas por el A yuntam iento  de San Lorenzo de El Escorial. Es el caso de la 
C asa de la  C u ltu ra , de la  Biblioteca M unicipal, de la Oficina de Turism o, del 
Conservatorio Profesional de M úsica Padre Soler y del Real Centro Integrado de 
M úsica y E nseñanzas P lásticas y A rtísticas. Por su  parte , la Prim era C asa de Oficios 
es sede provisional del In stitu to  de E studios H errerianos, que acogerá el legado del 
arquitecto  e investigador Luis Cervera Vera. En este lugar, es donde se h a  celebrado 
del 28 de jun io  al 2 de julio , el 70 Congreso de E speran to , al que no hem os podido 
asistir, pero cuyo program a, por noticias que tenem os, h a  sido m uy atractivo.
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Gepartoprenantoj en la Kongreso de Esperanto flirtas esperantan flagon antaŭ la urbodomo

D um  u n u a  sem ajno de m ajo en Nowy 
Squz /le g u  novy sonĉ /  okazis La 
L anda kongreso de E sperantisto j. 
Venis ĉirkaŭ 170 personoj de diversaj 
landoj plej m ulte  el Pollando.
Dum  tiu  kongreso estis tre riĉa 
a r tis ta  program o kaj tio, kio estis la 
plej grava -  estis  la u n u a  kan tado  de 
E uropa Himno.

Tiun h im non en E speran to  orginale kreis Um berto Broccatelli / i ta la  e sp e ra n tis to /, 
kaj eŭropaj esperan tisto j trad u k is  ĝin en siajn  p rop rajn  lingvojn kaj prezentis al 
Eŭropa Parlam entaro

Tio estis ĝojiga afero, ke ju n a j homoj ĉeestis en tiu  evento. D um  la  kongreso ankaŭ 
estis m ultnom braj koncertoj kaj ekskursoj. En Nowy Sqpz n ia  E sp e ran ta  klubo 
festis 105 ja ra n  datrevenon  kaj n i ricevis de u rb a  prezidanto  festan  torton.

Jo la n ta  Kieres
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La 9 7 a U niversala Kongreso de E speran to  okazos 
venontjare en la v ie tnam a ĉefurbo, de la 28an  de 
ju lio  ĝis la 4an  de aŭgusto  2012. La ĉefa parto  de 
la  kongresa  program o okazos en la  hotelo Meliá. 
S itu an ta  en la  centro  de la u rbo , en la  d iplom ata 
kaj financa diskrikto  kaj proksim e al la plej famaj 
tu rism aj allogaĵoj :

Ekstera faŝado de la hotelo Meliá en Hanoi

Q uan Su Pagoda (100 m), Hanoi G rand Ethnology (500 m), Lago de Hoan Kiem (500 
m), la  O pera (500 m), Templo de Phu Tay Ho (500 m), Templo de L itera tu ra  (500 m), 
Teatro de T íteres de Agua (500 m), Pagoda de la  T ortuga tu rís tic as  (500 m), y el 
M ausoleo y M useo de Ho Chi Minh (1,5 km) y el A eropuerto In ternacional de Hanoi 
se en cu en tra  a  28 km . La ejo de la inaŭguro  kaj aliaj program eroj, en kiuj 
sam tem pe partop renos la  tu ta  kongresanaro , estos la Palaco de Kulturo. Ĝi troviĝas 
en piedira proksim eco de la  hoteloj, k iu jn  UEA ofertos al la  kongresanoj
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eia con razón
Pepe, Pepe, en veinticinco años de casados n u n c a  me h a s  com prado 
nada.
-¿Es que vendes algo?

Un hom bre va por la  calle dando tum bos y u n a  m ujer fea le 
recrim ina diciendo: ¡borracho!-

y el borracho dice- si, pero lo mio se me p a sa  m añ a n a

{\AO¡e\A,uídcuÁ (lA/fflinstli

M ama, m am a... ¿porque me h an  dicho que los angeles se ríen 
m ucho?
Por la  gracia  de Dios hija, por la  gracia de Dios

Infana S c ivo lem o

Kvinjara knabo dem an d as a n ta ŭ  dormo:
- Avino, kial ap eras  infanoj?
- Nu, tio-ĉi e s ta s  tre  longa rakonto . Mi klarigos iam  
poste.
- Avino, bonvolu rakon ti a lm enaŭ  pri la  kom enco

Knabeto televidas filmon pri indianoj. Li dem andas patron:
- Paĉjo, por kio ili farbas siajn  vizaĝojn.
- Ili p repariĝas por milito.
V espere la  knabo  a lk u ras  p a tron  kaj k rias  k u n  timego: - Paĉjo! 
Panjo p repariĝas por milito!

5



Internacia Esperanto-Semajno 2011 en Malgrat de Mar

19a. In ternacia  E speran to-Sem ajno  de la  K ulturo kaj 

okazos de la l a  ĝis la 8a  O ktobro 2011, en la 

Hotelo Cartago Nova, Passeig M aritim , 92, M algrat de Mar 

(M aresme, provinco Barcelono

Periódico

GRUPO ESPERANTISTA 
C/ Las Mercedes, 5-5°-C 
47006 VALLADOLID


